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CAIET DE SARCINI

Obiectul procedurii îl constituie achiziţia de materiale igienico-sanitare destinate utilizării în
cadrul autorității contractante de către beneficiarii interni.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnico-financiară.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de
sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage
descalificarea ofertantului.
Specificatiile tehnice solicitate în CAIETUL DE SARCINI sunt minime şi obligatorii. De
asemeni, produsele ofertate trebuie să respecte obligatoriu modul de ambalare precizat în caietul de
sarcini. Nu se admite o altă formă de ambalare pentru produsele solicitate în caietul de sarcini.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea
„sau echivalent”.
Specificaţii tehnice:

Nr.
Crt
1.

2.

Denumire
produs

Can U.M.
titat
e
Hartie igienica 3400 rolă
pentru
dispenser

Săpun lichid cu 97
glicerină–bidon
5000ml

bidon

Caracteristici tehnice ale produsului
Hârtie igienica pentru dispenser , din celuloză 100 %,
doua straturi, preporţionată, lungime rola 150 m ± 5%,
latime rola 9cm ±5 mm, dimensiune foaie 22x9 cm, gramaj
foaie/strat 19gr/mp ± 1gr, umiditate foaie strat 5-8 %,
creponaj 10-18%, grad de alb min90%, diametru interior al
rolei 40 mm, diametru exterior al rolei 190 mm, grosime pe
strat 70-80ym, rezistenta la rupere pe lungime 8.6 N/5cm,
rezistenta la rupere pe latime 8.4 N/5cm, suprafata este
gofrata, fara pete sau incretituri, produs ecologic, nonalergic, biodegradabil.
Mod de ambalare: 12 role/ bax
Săpun lichid cu glicerină şi extracte naturale - rezervă
săpun lichid cu aspect omogen, vâscos, miros parfumat, cu
următoarele ingrediente:sodium laureth sulfate,
cocamidopropyl betine, glycol distearate, laureth
cocamidopropyl betaine., cocamide, glicerină, propilene
glicol, apă, acid citric, tetradodium EDTA, pH (soluţie 1%
în apă distilată): 5,00– 6,00.
Mod de ambalare: bidon 5000 ml din material plastic,
etichetă inscripţionată în limba română şi în alte limbi

Termenul de livrare este de 5 zile de la data transmiterii comenzii din partea achizitorului.

Ofertele vor fi insotite de cate o mostra din produsul ofertat, pentru identificarea si verificarea
caracteristicilor tehnice ale produsului si de fisa tehnica a produsului, acestea vor fi depuse pana la
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termenul limita de depunere a ofertelor la sala 149, Serviciul Achizitii Publice, Universitatea de Vest din
Timisoara, Bd. Vasile Parvan , nr.4, Timisoara.
Recepţionarea produselor:
Recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenţei dintre
specificaţiile din factura fiscală şi specificaţiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul
achizitorului în prezenţa reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitarilor din
prezentul caiet de sarcini vor fi inlocuite cu produse corespunzatoare pe cheltuiala furnizorului.
Alte condiţii:
ACHIZITIA SE VA FINALIZA PRIN INTERMEDIUL CATALOGULUI DIN SEAP.
Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii si semnarea, fără obiecţiuni, de către Comisia de
recepţie, a notei de recepţie şi constatare diferenţe, pe baza facturii fiscale care însoţeşte marfa, emise de
furnizor.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.

Serviciul Achizitii Publice,
Ing. Monica Brihan – Sef Serviciu

Responsabil achizitie,
Elena Nueleanu
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